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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO MUNICIPIO 

DE CONCEIÇÃODO ARAGUAIA-PA. 

LOCAL: SETOR UNIVERSITÁRIO  

 

 CONSIDERAÇÕES 

 Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições 

para os Serviços de Reforma do Centro de Convivência do Idoso, Localizado no Setor 

Universitário, Município De Conceição Do Araguaia. As especificações destinam-se a 

definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados. 

 A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, 

normas específicas e normas da ABNT. 

 

1.1- SERVIÇOS PRELIMINRAES 

1.1 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. 
 
2.1- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1- Retirada de cerca de madeira. 
 
3.0- PASSARELA COBERTA 

3.1 - Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3"). 

 

4.0- PISOS 

4.1- Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 

x 10 cm, espessura 6 cm.  

4.2- Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. 

4.3- Plantio de grama em placas.  

 

5.0- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

5.1- Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm), fbk = 

4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando 

palheta.  

5.2- Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva). 

5.3- Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto 

de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo em 

betoneira 400 l.  

5.3- Reboco com argamassa 1:6: Adit. Plast. 
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6.0- ESQUADRIAS 

6.1 - Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva).  

 

7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 - Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, engastado, h=9m, inclusive luminárias, 

sem lâmpadas - fornecimento e instalação.  

7.2 - Lâmpada vapor de mercúrio 250 w - fornecimento e instalação.  

7.3- Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada 

fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação.  

 

8.0 - PINTURA 

8.1 - Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.  

8.2 - Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).  

8.3 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  

8.4 - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.  

 

9.0- VESTÁRIO 

9.1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

9.1.1- Locação da obra a aparelho 

 

9.2- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

9.2.1 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm), fbk 

= 4,5 MPA, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando 

palheta. 

9.2.2 - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo 

em betoneira 400 l.  

9.2.3 - Reboco com argamassa 1:6:adit. plast. 

9.2.4 - Emboço com argamassa 1:6:adit. plast. 

9.2.5 - Divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp = 3cm, assentado 

com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens.  

 

9.3 PISOS, FORROS E REVESTIMENTO 

9.3.1 - Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive 
estrutura de fixação.  
9.3.2 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes.  
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9.3.3 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².  
 
9.4 - ESQUADRIAS 

9.4.1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura 
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.  
9.4.2 - Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola). 
9.4.3 - Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive 
alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação.  
 
9.5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

9.5.1 - Bancada de granito 1,20x 0,60 com cuba de embutir. 
9.5.2 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate 
flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação.  
9.5.3 - Chuveiro em PVC. 
9.5.4 - Ponto de água incl. tubos e conexões. 
9.5.5 - Ponto de esgoto incl. tubos e conexões. 
 
9.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.6.1 - Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.  
9.6.2 - Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).  
 
9.7 - TELHADO 

9.7.1 - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 
águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.  
9.7.2 – Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, 
incluso transporte vertical.  
9.7.3 - Imunização para madeira. 
 
9.8 - PINTURA 

9.8.1 - Lixamento em paredes, uma demão. 
9.8.2 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  
9.8.3 – Emassamento de parede c/ massa acrílica. 
9.8.4 - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.  
 
10.0 - PISCINA 
10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

10.1.1 - Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com 

trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3).  

10.1.2 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm).  
10.1.3 - Locação da obra a aparelho 
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10.2 – PISOS 
10.2.1 - Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com 
uso de tela q-138.  
10.2.2 – Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.  
10.2.3 - Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante, e = 2cm.  
 
10.3 – SUPER ESTRUTURA 
10.3.1 - Concreto FCK = 25 MPA, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.  
10.3.2 - Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 10 
mm - montagem.  
10.3.3 - Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço ca-50 de 6,3 
mm - montagem.  
10.3.4 - Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante, e = 2cm.  
 
10.4 – REVESTIMENTO 
10.4.1 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.  
10.4.2 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura 
inteira das paredes.  
 
10.5 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
10.5.1- bomba centrífuga, trifásica, 1,5 CV ou 1,48 HP, hm 10 a 24 m, q 6,1 a 21,9 
m3/h - fornecimento e instalação.  
10.5.2 - ponto de água incl. tubos e conexões. 
 
11.0 – ACADEMIA AO AR LIVRE 
11.1 - Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com 
trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3).  
11.2 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento 
primário (unidade: m3xkm).  
11.3 - Concreto c/ seixo FCK= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) 
11.4 - Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - 
equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, 
instalado sobre piso de concreto existente.  
11.5 - instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento 
de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado 
sobre solo.  
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11.6 - Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho triplo, em tubo de aço carbono - 
equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, 
instalado sobre solo.  
11.7 - Instalação de surf duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica 
para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de 
concreto existente.  
 
 
ENTREGA DA OBRA 

Deverão apresentar em boas condições todos os serviços citados acima. 

 

 

Conceição do Araguaia, 24 de Maio de 2022. 

 

 

 

 

 

                               

 

__________________________________ 
Jonilson César do Nascimento Silva 

Eng. Civil-CREA/RN: 151.172.773-0 
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